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SÖLUFULLTRÚAR
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Rafmagns- eða tæknifræðingur
Mannverk óskar eftir að ráða öﬂugan starfsmann í verkefna- og framkvæmdastjórnun sem tilbúinn er að takast á við
krefjandi verkefni á raforkusviði og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild.

ELSKARÐU HUMLA?
Skúli leggur áherslu á örbjór úr ýmsum
áttum og því auglýsum við eftir ástríðufullu
bjóráhugafólki sem hefur áhuga á að starfa
sem barþjónar í hlutastarfi og taka með því
þátt í uppbyggingu á nýjum og
metnaðarfullum stað.
Áhugasamir sendið
Stefáni Magnússyni rekstrarstjóra Skúla póst
á stefan@skulicraftbar.is
fyrir miðvikudaginn 10. desember.

Helstu verkefni
• Verkefna- og framkvæmdastjórnun á sviði
há- og lágspennu
• Samræming hönnunar og á tæknilegum útfærslum
• Undirbúningur verkefna
• Innkaup, áætlanagerð og eftirfylgni
• Kostnaðar-, gæða- og framvindueftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði rafmagnstækni eða -verkfræði
• Farsæl starfsreynsla
• Menntun í raﬁðn er kostur
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnað til að ná árangri í starﬁ
• Góð kunnátta í ensku

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Jónas Már Gunnarsson í síma 771 1101. Umsóknarfrestur er til og með 15. desember
n.k. Umsókn óskast send á jmg@mannverk.is. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn
um starﬁð þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf.

Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæﬁr sig í þróunarverkefnum,
stýriverktöku, verkefna- , hönnunar- og byggingarstjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf. Mannverk er ábyrgt og framsækið fyrirtæki og leggur áherslu á öﬂuga liðsheild.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má ﬁnna á heimasíðu þess www.mannverk.is

Bjórmeistari staðarins er Freyr Rúnarsson.
Skál!

Byggingatæknifræðingar
Byggingaverkfræðingar

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Áhugaverð tækifæri í boði.
Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is
Síðumúla 5

108 Reykjavík

sími 511 1225

www.intellecta.is

VIÐ LEITUM AÐ

TENGIR ÞÚ
VIÐ OKKUR?

FRAMKVÆMDASTJÓRA
Gagnaveita Reykjavíkur auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Leitað er að reyndum stjórnanda og leiðtoga sem
hefur eldmóð og áhuga til að stýra Gagnaveitunni inn í nýja tíma.
Gagnaveitan er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur og á hún og rekur
umfangsmikið ljósleiðarakerﬁ á Suðvesturlandi. Starfsmenn eru 30
talsins og ársvelta stefnir í tvo milljarða króna.
Starfssvið framkvæmdastjóra:

Stýrir daglegum rekstri fyrirtækisins og gætir jafnvægis milli
samfélagslegra, fjárhagslegra og umhverﬁslegra sjónarmiða.
Hrindir í framkvæmd stefnu fyrirtækisins og framtíðarsýn.
Ber ábyrgð á áætlanagerð, eftirfylgni áætlana, gæðastjórnun,
fjármálastjórnun og þekkingar- og starfsmannastjórnun.
Ber ábyrgð á framkvæmdum á vegum fyrirtækisins
og öryggismálum starfsmanna.
Ber ábyrgð á samskiptum við viðskiptavini, starfsmenn,
birgja og aðra hagsmunaaðila.

PIPAR\TBWA • SÍA

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
Þekking á sviði fjarskiptamála er kostur.
Reynsla úr sambærilegu starﬁ er kostur.
Leiðtoga- og stjórnunarhæﬁleikar auk færni í að móta
og innleiða framtíðarsýn.
Hæfni í að styðja öﬂugan hóp samstarfsmanna til ábyrgðar og nýta
hæﬁleika allra starfsmanna með samráði og upplýsingaﬂæði.
Samskipta- og tjáskiptahæﬁleikar, greiningarhæfni, metnaður,
frumkvæði og heilindi.
Sótt er um starﬁð á ráðningarsíðu Gagnaveitu Reykjavíkur, starf.or.is/gagnaveitan.
Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2015.
Umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir, starfsmannastjóri, sem veitir
nánari upplýsingar á: starf@gagnaveita.is.
Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Bæði konur og karlar
eru hvött til að sækja um starﬁð.
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PENNAVINUR ÓSKAST
Launafulltrúi/gjaldkeri
Starfssvið og ábyrgð:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Launavinnsla og umsjón með útborgun launa
Upplýsingagjöf og samskipti við starfsfólk vegna launa- og kjaratengdra mála
Tímaskýrslur
Skýrslugerð
Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda
Umsjón með greiðslu reikninga
Mánaðarlegarr söluskýrslur
Reikningagerð
Afstemmingar
Önnur tilfallandi verkefni

Reynsla af launavinnslu og færslu bókhalds
Þekking á DK launakerfi
Þekking á Bakverði tímaskráningarkerfi
Þekking á kjarasamningum og réttindum
Þekking á Navision er kostur
Góð almenn tölvukunnátta
Frumkvæði í starfi, nákvæmni og öguð vinnubrögð skilyrði
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Bárugötu 36
2
Vestmannaeyjum - Faxastíg

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

BAKARI ÓSKAST
Bláa kannan – kafﬁhús í miðbæ Akureyrar óskar eftir
bakara / Konditora í 100% starf
Viðkomandi þarf að vera stundvís, samviskusamur og
áreiðanlegur.
Góður í mannlegum samskiptum og geta unnið undir álagi.

Um 100% starfshlutfall er að ræða og er
æskilegt að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst eftir áramót.

Þeir sem hafa áhuga vinsamlega sendið umsóknir til:
Bláa kannan, Hafnarstræti 96, 600 Akureyri eða á netfangið: blaakannan@internet.is
Nánari upplýsingar í síma: 461 4600

Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurnir
og umsóknir á netfangið atvinna@penninn.is
fyrir 14.desember nk.

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

FAGLÆRT MATREIÐSLUFÓLK
ÞJÓNAR
AUKAFÓLK Í SAL
Við leitum að faglærðu matreiðslufólki, þjónum og auka
fólki í sal.
Almennar hæfniskröfur
Frumkvæði og metnaður í starﬁ
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Gott vald á íslensku og ensku
Snyrtimennska og stundvísi

Umsóknir sendist á asi@grand.is

Grand Hótel Reykjavík / Sigtún 38 / 105 Reykjavík / Sími: 514 8000

Formulation Scientist (formúlator)
Starfið tilheyrir þróunardeild lyfjaforma sem er á þróunarsviði
Actavis samstæðunnar. Deildin sér um þróun á lyfjum, framleiðslu á tilraunalotum, uppskölun lota í framleiðslustærð og gildingu framleiðsluferla. Formúlator
þróar samheitalyf sem samþykkt hefur verið að hefja þróun á og er í miklum samskiptum
við aðrar deildir þróunarsviðs.
Helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•

Þátttaka í verkefnahópum
Yfirferð á einkaleyfastöðu í samvinnu við einkaleyfadeild
Þátttaka í vali á hráefnabirgjum og frásogslotum
Gerð tillagna að geymsluþolsprófum
Framleiðsla á lotum á þróunarstofu og í tilraunaverksmiðju Actavis á Íslandi
Þátttaka/eftirlit með framleiðslu á fyrstu lotum í verksmiðjum Actavis sem eru staðsettar erlendis

Kíkið á
fleiri laus störf á
www.actavis.is

Við leitum að einstaklingi:
•
•
•
•
•

með háskólamenntun á sviði efnafræði, lyfjafræði eða sambærilegt
með reynslu af lyfjagerð (kostur)
sem er vandvirkur og nákvæmur í vinnubrögðum
sem er fljótur að tileinka sér ný vinnubrögð og þekkingu
með mjög góða enskukunnáttu

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði.
Umsóknarfrestur er til og með 14. desember nk.
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir,
jsteingrimsdottir@actavis.is

www.actavis.is

M

172

HV

E RFIS M E

R
KI

sími: 511 1144

U

2

445

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 6. desember 2014

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Flataskóli
• sérkennari
Sjálandsskóli
• starfsmaður í tómstundaheimili
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Þjóðminjasafn Íslands
óskar eftir rekstraraðila til að taka að sér veitingarekstur í Safnahúsinu við Hverfisgötu.
Sá sem annast veitingareksturinn þarf að:

www.gardabaer.is

• Vera fær um að sinna fjölbreyttum hópi sýningargesta, fundargesta og annarra gesta.
• Geta boðið fjölbreyttar veitingar sem henta starfsemi hússins.
• Hafa reynslu og hæfni til að sinna veitingarekstrinum af alúð, smekkvísi og metnaði.
• Búa yfir góðri samskiptahæfni og vera tilbúinn að þróa reksturinn í takt við reynslu og þarfir hússins hverju sinni.
Safnahúsið við Hverfisgötu er friðuð bygging sem á sér aldargamla sögu og er af mörgum álitið eitt fegursta hús
Reykjavíkur. Í lok mars 2015 opnar Þjóðminjasafn Íslands Safnahúsið með nýrri sýningu Sjónarhorn/Points of View
um sjónrænan íslenskan menningararf sem er samstarfsverkefni Landsbókasafns-Háskólabókasafns, Listasafns
Íslands, Náttúruminjasafns Íslands, Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Þjóðminjasafns Íslands og
Þjóðskjalasafns Íslands. Í húsinu verður jafnframt nýinnréttuð safnbúð, fundaraðstaða og nýhönnuð veitingastofa
þar sem gert er ráð fyrir kaffihússveitingarekstri og léttum veitingum. Auk þess nær veitingareksturinn til veitingaþjónustu viðburða og funda.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður
Á heimasíðu Hafnarfjarðar www.hafnarfjordur.is má sjá
auglýsingu um lausar stöður í leik- og grunnskólum. Einnig er
bent á heimasíður skólanna til að kynna sér nánar stefnur og
starfsemina.

Þjóðminjasafn Íslands tekur öllum umsóknum af opnum huga en mikilvægt er að bragur veitingastarfseminnar
falli vel að yfirbragði nýrrar sýningar og friðaðrar byggingar. Áhugasömum er bent á að nálgast umsóknarform
og frekari upplýsingar um rekstrarfyrirkomulag með því að hafa samband við tengiliði verkefnisins Þóru Björk
Ólafsdóttur s. 530 2235 thora.bjork@thjodminjasafn.is eða Guðrúnu Garðarsdóttur s. 530 2217
gudrun.gardarsdottir@thjodminjasafn.is
Umsóknarfrestur er til og með miðvikudeginum 14. janúar 2015.

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar er körlum jafnt sem
konum bent á að sækja um störﬁn.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

ÖLDRUNARLÆKNINGAR
Deildarlæknar í starfsnám
og/eða endurmenntunarstaða
til umsóknar. Störfin veitast frá 1. febrúar 2015 eða eftir
samkomulagi.
Um er að ræða fjölbreytt starf á hinum ýmsu þjónustuþáttum
öldrunarlækna. Stöðurnar eru námsstöður sem veitast til
eins árs en möguleiki er á skemmri ráðningu. Starfið er gott
innlegg til sérnáms í öldrunarlækningum, heimilislækningum,
lyflækningum og fleiri greinum. Starfsvettvangur er á Landakoti
og í Fossvogi. Vaktir eru á Landakoti. Einnig getur staðan verið
góð endurmenntunarstaða fyrir starfandi heimilislækna.

Helstu verkefni og ábyrgð
Deildarlæknir hlýtur þjálfun og reynslu á öllum sviðum
öldrunarlækninga, við heildrænt mat, meðferð og greiningu
á bráðaöldrunarlækningadeild, endurhæfingardeild og heilabilunardeild svo og við göngudeild og ráðgjöf.

Hæfnikröfur

» Almennt íslenskt lækningaleyfi
» Íslenskukunnátta
» Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2015.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
» ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn
og setja viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir
læknisstöðu, sjá vef landlæknis.
» Upplýsingar veita Pálmi V Jónsson, yfirlæknir, netfang
palmivj@landspitali.is, sími 543 9891.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast Pálma, K-4 öldrunarlækningar Landakoti.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

YFIRNÁTTÚRULEGUR
FJÁRMÁLASTJÓRI
Gló Veitingar ehf. óskar eftir að ráða kraftmikinn og öﬂugan starfsmann í stöðu fjármálastjóra.
Fyrirtækið er í miklum sóknarhug og framundan eru mörg spennandi verkefni.

Starfssvið
• Daglegur rekstur reikningshaldsvinnu fyrirtækisins
• Undirbúningur og umsjón með gerð rekstaráætlunar sem og eftirfylgni áætlana
• Umsjón með upplýsingagjöf til stjórnenda
• Ábyrgð á fjárstýringu, greiðsluﬂæði og innheimtu
• Mánaðaruppgjör og undirbúningur uppgjörs til endurskoðenda
• Kostnaðareftirlit sem og virk þátttaka í stefnumótun

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða
• Reynsla af fjármálastjórnun og/eða starfi aðalbókara skilyrði
• Reynsla og þekking á uppgjörum, kostnaðareftirliti og gerð rekstraráætlana
• Faglegur metnaður og hæfni til að miðla upplýsingum
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Umsóknarfrestur er til og með 14. desember nk. Umsækjendur eru
vinsamlegast beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Capacent,
www.capacent.is. Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Nánari upplýsingar veita Ragnheiður Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir
(silja.johannesdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
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The EFTA Surveillance Authority is an intergovernmental organisation which ensures that the
participating EFTA States - Iceland, Liechtenstein and Norway - respect their obligations under
the EEA Agreement. The Authority protects the rights of individuals and market participants who
find their rights violated by rules or practices of the EFTA States. The Authority also enforces the
competition and state aid rules in the EEA Agreement.
The Authority is located in Brussels and employs a total of 70 international staff.

Internal Market Affairs Officer
Financial Services
Brussels
The Authority is seeking to appoint an Internal
Market Affairs Officer who will be assigned
responsibility for general surveillance work and
case handling relating to the implementation
and application in the EEA EFTA States (Iceland,
Liechtenstein, and Norway) of EEA law relating
to Financial Services.

Deadline for applications:
15 January 2015
Start date: Summer 2015

The financial supervision legislation setting up
the European Supervisory Authorities EBA, ESMA
and EIOPA, will soon be incorporated into the
EEA Agreement. The Authority will be given deci-

sion making powers under this legislation and
the successful candidate will play a key role in
developing an effective working relationship
between the EFTA Surveillance Authority and the
European Supervisory Authorities.
Other tasks include examination of complaints,
legal conformity assessments, and drafting of
decisions, opinions and reports. Depending on
workload and other developments, the responsibilities may be changed to cover other, general
or specific, issues relating to EEA law.

For the detailed vacancy notice, including eligibility and selection criteria, an overview of our favourable conditions and to apply for
this position please visit https://jobs.eftasurv.int.

www.byggdastofnun.is

Vegna aukinna verkefna óskar
Byggðastofnun eftir að ráða
sérfræðinga á fyrirtækja- og
rekstrarsvið stofnunarinnar

Sérfræðingur á fyrirtækjasviði

Sérfræðingur á rekstrarsviði

Helstu verkefni
• Mat á lánsumsóknum og greiningarvinna fyrir lánanefnd
og stjórn Byggðastofnunar
• Skjalagerð í tengslum við útlánastarfsemina
• Upplýsingasöfnun, skýrsluskrif og önnur verkefni á sviði
atvinnu- og byggðaþróunar
• Stjórnarseta í fyrirtækjum sem Byggðastofnun á hlut í
• Samskipti við viðskiptavini Byggðastofnunar og aðrar
lánastofnanir

Helstu verkefni
• Umsjón með flutningsjöfnunarstyrkjum
• Skýrslugerð til Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands
• Yfirferð á verkefnum íslenskra þátttakenda í
Norðurslóðaáætluninni (NPA)
• Færsla fjárhagsbókhalds
• Leysir aðalbókara og launafulltrúa af í forföllum
Hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði, rekstrarfræði, viðskiptalögfræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á Microsoft Dynamics NAV æskileg
• Þekking og/eða reynsla í launavinnslu er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Gott vald á íslensku og ensku
• Nákvæm og öguð vinnubrögð og hæfni til að vinna
undir álagi
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt hæfni til
að vinna sjálfstætt og í hópi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Magnús Helgason, forstöðumaður
rekstrarsviðs, í síma 455 5400 eða í netfanginu
magnus@byggdastofnun.is.

Nánari upplýsingar veitir Elín Gróa Karlsdóttir, forstöðumaður
fyrirtækjasviðs, í síma 455 5400 eða í netfanginu
elin@byggdastofnun.is.
Staðsetning starfanna er á Sauðárkróki. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Samtaka starfsmanna
fjármálafyrirtækja.

Ósku
Ós
kum eftir að ráða hjúkrunarfræðing
til starfa við Sjúkrahúsið
ið V
Vog
Vakt
Va
ktav
avin
inna
na - starfshlutfall samkomulag
Upplýsingar veitir
Þóra
Þó
ra B
Bjö
jörn
rnsd
sdót
óttitirr
Hjúkrunarforstjóri Vogs
Sími 824
2476
7615
15
thora@saa.is

Launaﬂ ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Atvinna

RAFVIRKI
Launafl ehf óskar eftir að ráða
rafvirkja með sveinspróf.
Góð laun í boði.
Nánari upplýsingar veitir
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.
Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
launafl@launafl.is eða magnus@launafl.is.

Sími: 455 54 00

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða hagfræði,
eða önnur sambærileg menntun og víðtæk þekking
á íslensku atvinnulífi og samfélagi.
• Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki æskileg en ekki
skilyrði
• Hæfni í lestri og greiningu ársreikninga og annarra
fjárhagsupplýsinga
• Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð greiningarhæfni
• Góð færni í að tjá sig í rituðu og töluðu máli
• Nákvæm og öguð vinnubrögð og hæfni til að vinna
undir álagi
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt hæfni til
að vinna sjálfstætt og í hópi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Um er að ræða fullt starf í báðum tilfellum.

Umsóknarfrestur er til 22. desember nk. og skulu
umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu
sendar til Byggðastofnunar, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki eða
á netfangið postur@byggdastofnun.is. Ekki er um sérstök
umsóknareyðublöð að ræða.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Öllum umsóknum verður svarað.

Byggðastofnun hefur fengið jafnlaunavottun VR og greiðir körlum og
konum jöfn laun og býður sömu kjör fyrir jafn verðmæt störf.
Byggðastofnun er vinnustaður þar sem bæði karlar og konur eiga
jafna möguleika til starfa. Byggðastofnun hefur það að markmiði að
vera eftirsóknarverður vinnustaður fyrir hæfa og metnaðarfulla
starfsmenn.

Sauðárkrókur er höfuðstaður Skagafjarðar og einn öflugasti
byggðakjarni landsbyggðarinnar. Þar er fjölbreytt og öflugt atvinnulíf.
Fjölbreytt þjónusta er í boði, kröftugt menningarlíf og öflugt íþróttalíf.
Boðið er upp á skóla á öllu skólastigum, frá leikskóla til háskóla. Íbúar
Sauðárkróks eru um 2.600 talsins.

www.launaﬂ.is – sími 414-9400

Sinfóníuhljómsveit Íslands heldur
áheyrnarprufur fyrir einsöngvara
miðvikudaginn 4. febrúar 2015.
Valið verður í áheyrnarprufur út frá
hljóðritum þátttakenda og er áhugasömum bent á að senda inn upptökur
með söng sínum fyrir mánudaginn
12. janúar 2015 til:
Sinfóníuhljómsveitar Íslands
Hörpu, Austurbakka 2
101 Reykjavík
Merkt: Einsöngur
Nánari upplýsingar:
Anna Sigurbjörnsdóttir tónleikastjóri
545 2506 / anna@sinfonia.is.
www.sinfonia.is » 545 2500

Hugbúnaðarþróun

tŝŶĚŽǁƐĚĞƐŬƚŽƉƐŽŌǁĂƌĞʹŶĚƌŽŝĚʹŵďĞĚĚĞĚĮƌŵǁĂƌĞ
EŽǆDĞĚŝĐĂůĞƌůĞŝĝĂŶĚŝŚĄƚčŬŶŝĨǇƌŝƌƚčŬŝĄŚĞŝŵƐǀşƐƵşƊƌſƵŶŽŐĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵĄďƷŶĂĝŝƟůŐƌĞŝŶŝŶŐĂƌĄƐǀĞĨŶƌƂƐŬƵŶƵŵ͘

EŽǆDĞĚŝĐĂůĞƌşƂƌƵŵǀĞǆƟŽŐůĞŝƚƵŵǀŝĝŶƷĂĝĨſůŬŝŵĞĝďƌĞŶŶĂŶĚŝĄŚƵŐĂĄ
ĨŽƌƌŝƚƵŶ͕ƟůĂĝŬŽŵĂĂĝŬƌĂŌŝŝŶŶşŚƵŐďƷŶĂĝĂƌƚĞǇŵŝĝŽŬŬĂƌŽŐƚĂŬĂƊĄƩşƊƌſƵŶ
ĄŚƵŐďƷŶĂĝŝƐĞŵĞƌůĞŝĝĂŶĚŝĄƐşŶƵƐǀŝĝŝĄŚĞŝŵƐǀşƐƵŽŐĞƌŶŽƚĂĝƵƌşǇĮƌłƂƌƵơƵ
ůƂŶĚƵŵ͘sŝĝůĞŝƚƵŵďčĝŝĂĝĨŽƌƌŝƚƵƌƵŵƐĞŵŚĂĨĂǇĮƌŐƌŝƉƐŵŝŬůĂƌĞǇŶƐůƵŽŐƊĞŝŵ
sem yngri eru og skara framúr en eru á sínum fyrstu metrum sem atvinnumenn í
ĨŽƌƌŝƚƵŶ͘

DĂƌŐƐŬŽŶĂƌŵĞŶŶƚƵŶŽŐƌĞǇŶƐůĂŐĞƚƵƌŶǉƐƚǀŝĝƵŵƌčƩƐƚĂƌĨƚ͘Ě͘
háskólamenntun í tæknigreinum: BSc og/eða MSc. gráða
í tölvunarfræði, verkfræði, stærðfræði eða eðlisfræði

ͻ'ſĝĨŽƌƌŝƚƵŶĂƌŬƵŶŶĄƩĂŽŐƌĞǇŶƐůĂ

,ũĄEŽǆDĞĚŝĐĂůĞƌƵƚčŬŝĨčƌŝƟůĂĝƊƌſĂǀƂƌƵƌĄŵũƂŐďƌĞŝĝƵƐǀŝĝŝ͘sŝĝƊƌſƵŵ
tŝŶĚŽǁƐĚĞƐŬƚŽƉŚƵŐďƷŶĂĝ͕ŶĚƌŽŝĚĂƉƉŚƵŐďƷŶĂĝ͕ĞŵďĞĚĚĞĚĮƌŵǁĂƌĞŽŐ
ĞƌƵŵĂĝǀŝŶŶĂĂĝŶčƐƚƵŬǇŶƐůſĝĂƌƐŬǉũĂůĂƵƐŶƵŵĄǀĞĨŶƵŵ͘&ũƂůŵƂƌŐƚčŬŝĨčƌŝ
ŵƵŶƵƐŬĂƉĂƐƚĄŶčƐƚƵŵĄŶƵĝƵŵŽŐĄƌƵŵŝŶŶĂŶŽŬŬĂƌĨǇƌŝƌƚčŬŝƐƟůĂĝǀŝŶŶĂĂĝ
łƂůďƌĞǇƩƵŵ͕ƐƉĞŶŶĂŶĚŝŽŐƐŬĞŵŵƟůĞŐƵŵǀĞƌŬĞĨŶƵŵ͘

• Reynsla af C# er kostur

EǉŝƌƐƚĂƌĨƐŵĞŶŶŬŽŵĂŝŶŶşƂŇƵŐƚƚĞǇŵŝƐĞŵǀŝŶŶƵƌĞŌŝƌĂŐŝůĞŚƵŐŵǇŶĚĂĨƌčĝŝş
ǀĞƌŬĞĨŶƵŵƐĞŵƚĞŶŐũĂƐĂŵĂŶŚƵŐďƷŶĂĝ͕ǀĠůďƷŶĂĝŽŐƐŬǉ͘&ũƂůďƌĞǇƟůĞŝŬŝ
ǀĞƌŬĞĨŶĂŶŶĂĞƌŵŝŬŝůůŽŐŵƵŶƌĞǇŶĂĄƊĞŬŬŝŶŐƵĄďƌĞŝĝƵŵŐƌƵŶŶŝ͘
sŝĝĞƌƵŵĨǇƌŝƌƚčŬŝşƂƌƵŵǀĞǆƟŽŐŚǇŐŐũƵŵĄĞŶŶĨƌĞŬĂƌŝůĂŶĚǀŝŶŶŝŶŐĂĄŶčƐƚƵ
ĄƌƵŵ͘

ͻ'ſĝĞŶƐŬƵŬƵŶŶĄƩĂşƌŝƚƵĝƵŽŐƚƂůƵĝƵŵĄůŝ

ͻZĞǇŶƐůĂĂĨƐƉ͘EdDsĞƌŬŽƐƚƵƌ
• Reynsla af Bootstrap er kostur
• Reynsla af AngularJS er kostur

ͻ&ƌƵŵŬǀčĝŝşǀŝŶŶƵďƌƂŐĝƵŵŽŐǀĞƌĂƟůďƷŝŶĂĝƚĂŬĂĄďǇƌŐĝĄǀĞƌŬĞĨŶƵŵ
ͻsĞƌĂŶĄŬǀčŵ;ƵƌͿŽŐĨǇůŐŝŶƐĠƌǀĞƌĂƐũĄůĨƐƚčĝƵƌşǀŝŶŶƵďƌƂŐĝƵŵ
ͻ^ĠũĄŬǀčĝƵƌŽŐƟůďƷŝŶŶĂĝƚĂŬĂƐƚĄǀŝĝłƂůďƌĞǇƩǀĞƌŬĞĨŶŝ

hŵƐſŬŶŝƌŽŐſƐŬŝƌƵŵĨƌĞŬĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌſƐŬĂƐƚƐĞŶĚĂƌĄŶĞƞĂŶŐŝĝ
ǁŽƌŬΛŶŽǆŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵ͘hŵƐſŬŶĄƐĂŵƚĨĞƌŝůƐŬƌĄƐŬĂůƐĞŶĚĂƐƚĨǇƌŝƌ
Ϯϵ͘ĚĞƐĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘sŝŶƐĂŵůĞŐĂƐƚƐĞƚũŝĝşĞĨŶŝƐůşŶƵƚƂůǀƵƉſƐƚƐŝŶƐ
ŚǀĂĝĂƐƚĂƌĨƐĞƌƐſƩƵŵ͘sŝĝŚǀĞƚũƵŵďčĝŝŬŽŶƵƌŽŐŬĂƌůĂƟůĂĝƐčŬũĂƵŵ͘

Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu í þróun og framleiðslu á lækningatækjum sem
-

sprotann 2010. Höfuðstöðvar Nox Medical eru í Höfðatorgi við Katrínartún.

Nox Medical | Katrínartún 2 | Höfðatorg | 105 Reykjavík | 570 7170 | info@noxmedical.com | www.noxmedical.com

Við leitum að sérfræðingi
með áherslu á vélbúnað
aﬂstöðva í rekstri
Starfið er á tæknideild orkusviðs. Í því felst verkefnastjórnun viðhaldsog endurbótaverkefna á sviði vélbúnaðar í orkumannvirkjum í rekstri.
Um er að ræða fjölbreytt verkefni, s.s. gerð og rýni útboðsgagna,
eftirfylgni samninga, samskipti við innlenda og erlenda ráðgjafa og
framleiðendur vélbúnaðar, ásamt þátttöku í stefnumótun varðandi
viðhald, aðstoð við rekstur og við val á nýjum vélbúnaði.
• Háskólamenntun á sviði vélaverkfræði eða véltæknifræði
• Reynsla af rekstri, viðhaldi, hönnun og ráðgjöf á sviði vélbúnaðar
• Tölvu- og hugbúnaðarfærni
• Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði og samskiptahæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Norðurlandatungumál er kostur
Sótt er um starfið á vef Capacent, nánari upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra María Guðjónsdóttir á starfsmannasviði
Landsvirkjunar (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 21. desember.

Landsvirkjun ber gullmerkið í
Jafnlaunaúttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið greiðir körlum
og konum jöfn laun fyrir sömu eða
jafnverðmæt störf.

Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka
afrakstur af þeim orkulindum sem
fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun
og hagkvæmni að leiðarljósi.

www.landsvirkjun.is

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Katla jarðvangur leitar að kraftmiklum einstaklingi
í krefjandi starf framkvæmdastjóra.
Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu umhverfi.
Framkvæmdastjórinn hefur rík tækifæri til að sýna frumkvæði að
nýsköpun á svæðinu, vinna að gerð fræðsluefnis, taka á móti nemendahópum, veita stuðning við verkefni og fyrirtæki á svæðinu og
þróa rekstrarumhverfi jarðvangsins. Að verkefninu stendur stjórn
og öflugt net fagaðila, framkvæmdastjórinn þarf því auk frumkvæðis
að taka virkan þátt í teymisvinnu.
Hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Æskilegt er að viðkomandi hafi nám að baki
í jarðfræði eða landfræði eða skyldum greinum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 4 - 2 5 4 7

• Reynsla af nýsköpunarstarfi er æskileg
Jarðvangurinn nær yfir sveitarfélögin þrjú; Rangárþing eystra, Mýrdalshrepp
og Skaftárhrepp, og er gert ráð fyrir að starfstöð og búseta rekstrarstjórans
verði í einhverju þessara sveitarfélaga. Um fullt starf er að ræða og um
launakjör fer eftir samkomulagi. Umsóknir, m.a. með upplýsingum um
menntun og starfsreynslu, berist formanni stjórnar jarðvangsins á netfangið
sveitarstjori@vik.is eigi síðar en mánudaginn 29. desember 2014.
Nánari upplýsingar veita:
Ásgeir Magnússon (sveitarstjori@vik.is, s. 487-1210) og
Sigurður Sigursveinsson (sigurdur@hfsu.is, s. 560-2040)
en auk þess er bent á www.katlageopark.is.

Orkuveita Reykjavíkur
er fjölbreyttur og
lifandi vinnustaður
fólks með mikla
þekkingu.

Fyrirtækið leitast við
að vera í fremstu röð
hvað snertir öryggi,
vinnuumhverfi og
möguleika til að
samræma vinnu
og fjölskylduábyrgð
eins og kostur er.

Viltu komast á
samning hjá okkur?
Hjá okkur vinnur 121 iðnaðarmaður við fjölbreytt og
spennandi verkefni með það að markmiði að tryggja
fólki aðgang að hreinu vatni, hita, rafmagni og fráveitu.
Þar af eru sex konur. Við viljum breyta þessu.
Okkur finnst áríðandi að fá fleiri konur í hóp þeirra
sem leggja fyrir sig iðngreinar. Því ætlum við að fjölga
iðnnemastöðum og ráða jafn margar konur og karla í þær.*

Sölufulltrúi fyrir vinnuföt
Würth á Íslandi óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan
sölufulltrúa til starfa. Würth samsteypan samanstendur af rúmlega
400 fyrirtækjum í 84 löndum og starfa yfir 65.000 manns hjá
samsteypunni. Würth sérhæfir sig í gæðavörum fyrir iðnaðarmenn
og eru um 8500 vörutegundir á skrá hér á Íslandi.
Helstu framleiðsluvörur hjá Würth eru efnavara af ýmsum toga
s.s. límkítti, fituhreinsir og HHS 2000 smurefni. Auk þess er
fyrirtækið með breiða línu af rafmagnsvörum, vinnuvettlingum,
persónuhlífum og festingum auk hand- og rafmagnsverkfæra.
Þjónusta okkar byggist á heimsóknum til viðskiptavina sem eru
skipulagðar á viku til mánaðar fresti. Í hverri heimsókn einbeitum
við okkur að heildarlausn fyrir hvern viðskiptavinahóp auk þess að
fara yfir helstu söluvörur.
Við vinnum undir merkjum “Fagfólk velur Würth”

Ef þú ert iðnnemi sem hefur áhuga á að
komast á samning hjá okkur eru lausar
nemastöður í þessum greinum:
• Vélvirkjun
• Rafvirkjun
• Rafveituvirkjun

Orkuveita Reykjavíkur
hlaut jafnréttisviðurkenningu
árin 2002 og 2013

Nánari upplýsingar veitir Birna Bragadóttir,
starfsþróunarstjóri Orkuveitunnar, í netfanginu starf@or.is.
Þú sækir um á vefnum okkar, www.or.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2014.

*Um sértæka aðgerð er að ræða þar sem mikið hallar
á konur í iðnaðarstörfum hjá fyrirtækinu. Sjá 24. gr. laga
nr. 10/2008 um jafnan rétt karla og kvenna.

Nánari upplýsingar um þjónustu
okkar má finna á www.or.is

Starfssvið:
• Heimsóknir til viðskiptavina og skipulagning söluferða.
• Sala á vinnufötum, skóm og hliðarvörum til viðskiptavina
• Frágangur pantana
Menntun og hæfniskröfur:
• Iðnmenntun kostur
• Þekking á vörum Würth kostur
• Reynsla af sölustörfum er skilyrði
• Þekking á fatasölu
• Vilji og metnaður til að ná árangri
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
Við bjóðum:
• Árangurstengd laun
• Bifreið til afnota, farsíma og tölvutengingu heima.
• Góðan starfsanda
• Fjölskylduvænt fyrirtæki

Umsjón með starfsumsóknum hefur Haraldur Leifsson
framkvæmdarstjóri - halli@wurth.is
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsóknir í
tölvupósti með ferilskrá og mynd.
Umsóknarfrestur er til 20. desember 2014

sƂƌƵŵſƩĂŬĂŽŐǀƂƌƵĚƌĞŝĮŶŐ
sŝĝůĞŝƚƵŵĂĝŚƌĂƵƐƚƵŵ͕ĨĞƌƐŬƵŵ͕ŬƌƂŌƵŐƵŵŽŐƐŬĞŵŵƟůĞŐƵŵƐƚĂƌĨŵĂŶŶŝƟůĂĝ
ǀŝŶŶĂǀŝĝǀƂƌƵŵſƩƂŬƵŽŐǀƂƌƵĚƌĞŝĮŶŐƵĄǀƂƌƵŵŽŬŬĂƌ͘,ůƵƚǀĞƌŬƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶƐĞƌ
ĂĝƚĂŬĂĄŵſƟǀƂƌƵŵĨƌĄĞƌůĞŶĚƵŵďŝƌŐũƵŵ͕ƚĂŬĂƟůƉĂŶƚĂŶŝƌĂĨƐƂůƵůĂŐĞƌ͕ƐŝŶŶĂ
ƉƂŬŬƵŶƵŵ͕ƉĂŬŬĂƐĞŶĚŝŶŐƵŵ͕ƵŶĚŝƌďƷĂƟůƷƞůƵƚŶŝŶŐƐŽŐĂĨŐƌĞŝĝĂǀƂƌƵƌƟů
ŇƵƚŶŝŶŐƐĂĝŝůĂ͘
^ƚĂƌĨƐŵĂĝƵƌǀŝŶŶƵƌşƐĂŵƐƚĂƌĮŵĞĝĮŵŵŵĂŶŶĂŚſƉŝƐĞŵƐŝŶŶŝƌĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵŽŐ
ƉƌſĨƵŶƵŵĄƐĂŵƚƊǀşĂĝǀŝŶŶĂşƐĂŵƐƚĂƌĮǀŝĝǀƂƌƵŇčĝŝƐͲŽŐĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵƐƚũſƌĂ͘
PŶŶƵƌǀĞƌŬĞĨŶŝĨĂůůĂĞŝŶŶŝŐƵŶĚŝƌƐƚĂƌĨƐƐǀŝĝƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶƐ͕Ɛ͘Ɛ͘ĂĝƐƚŽĝǀŝĝƂŶŶƵƌ
ƐƚƂƌĨŽŐǀŝĝǀŝŬƐĞŵƟůŐčƚƵĨĂůůŝĝ͘
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Stolt Sea Farm is one of the world’s most advanced high-tech aquaculture companies. We specialise
in the production of high quality turbot, sole, sturgeon and caviar. We are proud to produce healthy
foods in an environmentally sound manner.
The successful farming of the premium species we produce requires extensive scientific knowhow,
sophisticated technology and highly specialised custom-designed facilities. To achieve our goals, we
engage in a process of continuous improvement, driven by substantial ongoing investments in research
and development. Since the founding of Stolt Sea Farm in 1972, we have dedicated ourselves to the
advancement of aquaculture as an environmentally sustainable source of healthy food.

Please contact:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Application deadline is
December 15th.
Please submit your application
at www.hagvangur.is

Financial Controller
Stolt Sea Farm Iceland hf. is currently seeking a highly motivated individual to join
our group as a Financial Controller based at our farm in Reykjanes.
Main responsibilities

Requirements

• Prepare month and quarter-end close and financial reports
• Overview of outsourced accounting
• Implementation of group´s accounting principles
• Cost analysis and follow up of company´s yearly budget
• Internal control planning, design and compliance
• Miscellanous administration functions: mail management,

• University degree in accounting/finance
• Experience in corporate accounting and/or financial positions
• Perfect English: written and spoken
• Icelandic: written and spoken
• Excellent communication skills
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

invoices matching with purchase orders, etc.

ENNEMM / SÍA / NM65582

www.hagvangur.is

ERTU ON?

OKKUR VANTAR STELPUR OG STRÁKA Á SAMNING
Ertu að læra vél- eða rafvirkjun og vilt komast á spennandi samning?
Hjá Orku náttúrunnar tekur öﬂug sveit iðnmenntaðs fólks þátt í
uppbyggingu, viðhaldi og framförum í skemmtilegu og nýjungagjörnu
fyrirtæki. Í þeim hópi eru nú aðeins tvær konur. Um leið og við viljum
fjölga þeim sem leggja fyrir sig iðngreinar sem koma að góðum notum
við framleiðslu rafmagns og hitaveituvatns í virkjunum okkar þykir
okkur líka áríðandi að konum fjölgi í þeim hópi.

Ef þú ert iðnnemi og hefur áhuga á að komast á samning hjá okkur erum
við með lausar nemastöður í:
∙ Vélvirkjun
∙ Rafvirkjun
Við höfum ákveðið að ráða jafn margar konur og karla í þessar stöður.*
Nánari upplýsingar veitir Birna Bragadóttir, starfsþróunarstjóri Orku
náttúrunnar, á netfanginu starf@on.is. Þú sækir um á vefnum okkar
https://starf.or.is/on/

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2014.
Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna
á samkeppnishæfu verði. Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð
og nærgætni og bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

*Um er að ræða sértæka
aðgerð þar sem mikið hallar
á konur í iðnaðarstörfum hjá
fyrirtækinu. Sjá 24. gr. laga
nr. 10/2008 um jafnan rétt
karla og kvenna.
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Sölu og markaðsstjóri
Smárahótel óska eftir að ráða
sölu- og markaðsstjóra í fullt starf.
Starfssvið :
Umsjón með kynningarmálum, bókunarfyrirtækjum,
heimasíðum, áætlanagerð og kostnaðarmat vegna
sölu- og markaðsmála. Þáttaka í þróun rekstrar og
þjónustu fyrirtækisins. Samskipti við viðskiptamenn,
tilboðsgerð og samningar.

Hæfniskröfur :

Innkaupastjóri
Eggert Kristjánsson hf. óskar að ráða öﬂugann
innkaupastjóra. Starfssvið innkaupastjóra er yﬁrumsjón með
öllum innkaupum fyrirtækisins, bæði erlendum og innlendum,
tollafgreiðslum, verðútreikningum og bókun birgða á lager.
Innkaupastjóri hefur einnig umsjón með birgðaeftirliti og
birgðabreytingum á lager og þarf að vera fær um að greina
birgðir með ýmsum aðferðum. Leitað er eftir einstaklingi sem
er röggsamur, töluglöggur og ﬂjótur að koma auga á lausnir.
Hæfniskröfur:
•

Menntun á sviði viðskipta- og/eða markaðsfræði
æskileg en ekki skilyrði
Góð reynsla og þekking á sölu- og markaðsmálum
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Góð samskiptafærni og reglusemi
Áhugasamir umsækjendur sendi ferilskrá og nánari
upplýsingar á netfangið flughotel@gmail.com

Smárahótel reka Airport Hótel Smára við
Flugstöð Leifs Eiríkssonar og Hótel Smára í Kópavogi.

Viðskipta-, verkfræði- eða tæknifræðimenntun með
áherslu á vörustjórnun
Reynsla af innkaupastjórnun skilyrði
Gott vald á íslensku og ensku
Frumkvæði og útsjónarsemi
Reynsla/áhugi á matreiðslu og matvælum er kostur
Góð almenn tölvukunnátta áskilin.
Færni í Navision og innkaupakerfum er kostur

•
•
•
•
•
•

Viðkomandi þarf að geta starfað í hóp og þarf að eiga auðvelt
með mannleg samskipti. Ráðið verður í starﬁð sem fyrst.
Upplýsingar um starﬁð veitir Páll Arnar í síma 568 5300.
Umsóknir um starﬁð sendist á netfangið pall@eggert.is
fyrir 22. desember n.k.

EGGERT KRISTJÁNSSON HF. SÉRHÆFIR SIG Í
INNFLUTNINGI, SÖLU OG DREIFINGU FYRIR
MATVÖRUVERSLANIR, LYFJAVERSLANIR, MÖTUNEYTI,
VEITINGAHÚS OG FYRIR MATVÆLAIÐNAÐ.

Smárahótel

Hjúkrunarfræðingur
eða geislafræðingur á
geislameðferð krabbameina
Geislafræðingur eða hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á
geislameðferð krabbameina 10K við Hringbraut. Starfið er
laust frá 1. janúar 2015 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er
80-100%, dagvinna. Í boði er einstaklingshæfð aðlögun með
reyndum hjúkrunarfræðingum og geislafræðingum.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst m.a. í að veita einstaklingum með krabbamein
geislameðferð og þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu.

Hæfnikröfur

» Íslenskt starfsleyfi sem hjúkrunarfræðingur eða sem
geislafræðingur
» Góð samskiptahæfni
» Faglegur metnaður

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 22. desember 2014.
» Starfshlutfall er 80-100%.
» Upplýsingar veita Svandís Matthíasdóttir, hjúkrunarfræðingur, svandism@landspitali.is, sími 543 6800
og Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi,
thoring@landspitali.is, sími 824 5480.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
sími: 511 1144

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun
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Matthew McConaughey

FABRIKKAN í reykjavík

AUGLÝSIR
Vegna aukinna umsvifa leitum við að fólki
sem brosir meira en góðu hóﬁ gegnir og
hefur brennandi þörf fyrir að láta öðru
fólki líða vel.

www.facebook.com/fabrikkan

VAKTSTJÓRI Í SAL
Vaktstjóri í sal er fyrirliðinn á vaktinni. Hvetjandi og
jákvæður orkubolti sem kallar ekki allt ömmu sína
(bara raunverulegu ömmu sína).

ÞJÓNN 100%
Hefur þú jákvætt viðhorf til lífsins og nýtirðu hverja
stund til að láta þér og öðrum líða vel?
Viltu verða Fabrikkuþjónn?

Þetta eru skilyrðin:
* Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
* Reynsla af vaktstjórn á veitingastað
* 25 ára +

Þetta eru skilyrðin:
* Framúrskarandi samskiptahæfni
* Jákvætt viðhorf til lífsins
* Reynsla af þjónustu er kostur.
* 20 ára +

Umsóknir ásamt mynd sendist á atvinna@fabrikkan.is
merkt „Fabrikkan Reykjavík – vaktstjóri“

Umsóknir ásamt mynd sendist á atvinna@fabrikkan.is
merkt „Fabrikkan Reykjavík – þjónn 100%“

www.youtube.com/fabrikkan.

www.instagram.com/fabrikkan
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Tæknimaður - Rafeindavirki
Friðrik A. Jónsson ehf leitar að framtíðar starfsmanni.

Starfslýsing:
Starfið felst í uppsetningu og viðhaldi á siglinga- og
fiskileitartækjum ásamt bilanagreiningu og bilanaleit á
verkstæði og um borð í skipum og bátum.
Hæfniskröfur:
Rafeindavirki eða sambærileg menntun.
Jákvæðni og hæfileiki í mannlegum samskiptum.
Áhugi til að læra og tileinka sér nýja tækni.
Sjálfstæð vinnubrögð og góð þjónustulund.
Umsókn og ferilskrá með upplýsingum um menntun og
reynslu sendist á faj@faj.is
Friðrik A. Jónsson býr yfir 70 ára viðskiptasögu og er
leiðandi í rafeindatækni og þjónustu fyrir skip og báta.
Helstu vörumerki okkar eru SIMRAD siglinga og fiskileitartæki. OLEX þrívíddarplotter, Vingtor síma- og kallkerfi.
AquaSignal og Norselight ljósabúnaður. Sailor og ICOM
fjarskiptabúnaður. Lowrance siglingatæki og dýptarmælar.
SeaStar hafupplýsingakerfi ásamt fjölmörgum öðrum.

Deildarstjóri og aðstoðardeildarstjóri á röntgendeild
Störf deildarstjóra og aðstoðardeildarstjóra á röntgendeild Landspítala eru laus til umsóknar.
Umfangsmikil myndgreiningarþjónusta er veitt allan sólarhringinn á starfseiningum röntgendeildar í Fossvogi og við
Hringbraut. Þar starfa á annað hundrað starfsmanna og framkvæmdar eru fjölbreyttar myndgreiningarrannsóknir , s.s.
tölvusneiðmyndir, ísótóparannsóknir, segulómanir, ómrannsóknir, æðaþræðingar og rannsóknarinngrip auk almennra
röntgenrannsókna.
Um er að ræða 100% starfshlutfall í dagvinnu.
Störfin veitast frá 1. febrúar 2015 og er umsóknarfrestur til og með 22. desember 2014.
Umsækjendur sem vilja sækja um báðar stöðurnar eru hvattir til þess.
Sjá nánar á vef Landspítala, www.landspítali.is
p
og á www.starfatorg.is.
g

Friðrik A. Jónsson ehf – Miðhrauni 13
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Hjúkrunarfræðingur á
sýkingavarnadeild Landspítala
Starf hjúkrunarfræðings í sýkingavörnum á gæða- og sýkingavarnadeild Landspítala er laust til umsóknar. Starfið er laust nú
þegar. Starfshlutfall er 100% eða samkvæmt samkomulagi,
unnið er í dagvinnu.
Hlutverk sýkingavarnardeildar er að veita forystu, leiðsögn
og umgjörð um sýkingavarnir í samvinnu við önnur svið
og stuðla þannig að öruggu umhverfi fyrir sjúklinga. Starf
hjúkrunarfræðings í sýkingavörnum er því fjölbreytt og varðar
allar starfseiningar sjúkrahússins. Sem hluti af starfsþjálfun er
gert ráð fyrir að viðkomandi sæki námskeið í sýkla- og veirufræði
við Læknadeild Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Eftirlit með sýkingum á sjúkrahúsinu, viðbragð og varnir
við útbreiðslu þeirra
» Fræðsla og ráðgjöf um sýkingavarnir bæði innan
sjúkrahússins sem utan
» Gerð leiðbeininga, skráning og töluleg úrvinnsla gagna
» Eftirlit, greinargerðir og leit að orsökum faraldra eru
stór þáttur í starfinu og möguleikar til rannsókna- og
gæðaverkefna eru miklir.

Stjórnendur bráðamóttöku Landspítala Fossvogi
Á bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi starfar öflugt fagfólk sem hefur metnað til að veita landsmönnum örugga bráðaþjónustu.
Bráðamóttakan samanstendur af tveimur deildum, bráðadeild G-2 sem sinnir bráðveikum og slösuðum og bráða- og göngudeild G-3
sem sinnir einstaklingum með minniháttar áverka og veikindi.
Leitað er að kraftmiklum stjórnendum sem vinna sem eitt teymi að áframhaldandi uppbyggingu öflugrar bráðamóttöku og hafa vilja
til að meta spítalann sem eina heild.

Yﬁrlæknir bráðalækninga
Yfirlæknir bráðalækninga er yfirmaður sérgreinar í bráðalækningum og er leiðandi um læknisfræðileg málefni innan bráðamóttöku og
sérgreinar. Hann ber ábyrgð á þróun bráðalækninga, skipuleggur vinnufyrirkomulag og mönnun. Yfirlæknir setur fram markmið um gæði
og öryggi og tryggir eftirfylgni. Hann setur einnig fram markmið varðandi kennslu og rannsóknir innan sérgreinarinnar. Gert er ráð fyrir að
viðkomandi hafi sérfræðiviðurkenningu í bráðalækningum.

Hjúkrunardeildarstjóri bráðadeildar G-2
Hjúkrunardeildarstjóri bráðadeildar G-2 er yfirmaður hjúkrunar á deild, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni
innan deildarinnar. Hann ber ábyrgð á þróun bráðahjúkrunar og setur fram markmið um gæði og öryggi og tryggir eftirfylgni. Hann setur
einnig fram markmið varðandi kennslu og rannsóknir í bráðahjúkrun.

Hjúkrunardeildarstjóri bráða- og göngudeild G-3
Hjúkrunardeildarstjóri bráða- og göngudeildar G-3 er yfirmaður hjúkrunar á deild, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg
málefni innan deildarinnar. Hann ber ábyrgð á þróun hjúkrunar og setur fram markmið um gæði og öryggi og tryggir eftirfylgni. Hann setur
einnig fram markmið varðandi kennslu og rannsóknir í hjúkrun.

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
Reynsla af hjúkrunarstarfi á sjúkrahúsi
Reynsla/ sérmenntun í hjúkrun á gjörgæslu- skurðsvæfinga- eða bráðadeildum er kostur
» Reynsla í kennslu er æskileg

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 29. desember 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Með umsókn skal leggja fram skrá um nám og starfsferil
ásamt gögnum um vísindavinnu og ritsmíðar. Jafnframt
skal leggja fram afrit af prófskírteinum og starfsleyfi. Viðtöl
verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um
ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast til Ásdísar Elfarsdóttur Jelle, Landspítala, Eiríksgötu 29.
» Upplýsingar veitir Ásdís Elfarsdóttir Jelle, deildarstjóri,
asdiself@landspitali.is, sími 543 1000.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Verkefni og ábyrgð allra stjórnenda
Fagleg, fjárhagsleg og starfsmannaábyrgð í samráði við
framkvæmdastjóra flæðisviðs.

Hæfnikröfur

» Sérfræðiviðurkenning í bráðalækningum (yfirlæknir)
» Hjúkrunarmenntun, framhaldsnám í hjúkrun er æskilegt
(hjúkrunardeildarstjórar)
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Farsæl stjórnunarreynsla
» Leiðtogahæfni
» Samskiptahæfni

Nánari upplýsingar
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ráðið er í stöðurnar frá 1. febrúar 2015 til 5 ára.
Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar 2015.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og vísindavinnu.
Fyrir stöðu yfirlæknis þarf að fylla út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og setja viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn
fyrir læknastöðu, sjá vef Landlæknis.
Umsóknir yfirlækna verða sendar til stöðunefndar lækna hjá Landlæknisembættinu og umsóknir hjúkrunardeildarstjóra til stöðunefndar
hjúkrunarráðs LSH.
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggir ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
Nánari upplýsingar um stöðurnar veitir Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri flæðisviðs, gudrakel@landspitali.is, sími 543 2270.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast á skrifstofu Guðlaugar Rakelar, E2 Fossvogi.
f á Landspítala. Sótt er um störfin rafrænt á www.landspitali.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.
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Vanur bókari óskast til vinnu
frá og með áramótum

Akraneskaupstaður
auglýsir eftir öflugum leiðtoga
Sviðsstjóri velferðar- og
mannréttindasviðs
Við leitum að metnaðarfullum leiðtoga til að
stýra nýju velferðar- og mannréttindasviði.
Undir sviðið heyrir félagsleg ráðgjöf og
fjárhagsaðstoð, húsnæðismál, barnavernd,
málefni aldraðra, málefni fatlaðra, atvinnumál,
jafnréttis- og mannréttindamál. Meðal brýnna
verkefna á næstu árum er að móta stefnu í
þjónustu við aldraða og fatlaða einstaklinga,
fylgja eftir framkvæmdaáætlun í mannréttindamálum og þróa samráð við fulltrúa helstu
hagsmunahópa. Ennfremur að móta verkferla
og undirbúa stefnu sviðsins í þjónustu- og
gæðamálum.

• Fagleg forysta í málaflokkum sem heyra
undir sviðið
• Undirbúningur mála og eftirlit með að
ákvörðunum velferðar- og mannréttindaráðs
sé framfylgt
• Yfirstjórn stofnana sem heyra undir sviðið
• Yfirumsjón með gerð starfs- og fjárhagsáætlunar sviðsins og eftirfylgni
• Mótun gæða- og þjónustustefnu sviðsins

Kunnátta á DK bókhaldskerﬁð
væri kostur.
Áhugasamir haﬁ samband við
jobs@globalfuel.is
fyrir 10. desember.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,
framhaldsnám á sviði stjórnunar æskilegt
• Reynsla af stefnumótun og breytingastjórnun
• Stjórnunarreynsla og reynsla af opinberri
stjórnsýslu
• Mikil samskipta- og samstarfshæfni
• Hæfni í framsetningu á efni í ræðu og riti
• Góð þekking og reynsla af fjárhagsáætlanagerð
Ráðið er í stöður sviðsstjóra hjá
Akraneskaupstað í 5 ár í senn með
möguleika á endurráðningu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

Um er að ræða fullt starf.

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri í síma
4331000.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir
um að sækja um starfið á heimasíðu
Akraneskaupstaðar, www.akranes.is
Með umsókn þarf að fylgja ítarleg
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar
sem umsækjandi gerir grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðning fyrir
hæfni í starfið.

Leikskólastjóri óskast
Flóahreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við
leikskólann Krakkaborg.
Um er að ræða 100% starf. Laun og launakjör eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Leikskólinn
Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli sem þjónar um 50 börnum frá
9 mánaða aldri til 6 ára aldurs. Skólinn ﬂytur, 1. febrúar 2015, í nýtt
húsnæði í Þingborg við Suðurlandsveg.
Leitað er að starfsmanni með leikskólakennaramenntun eða aðra
uppeldismenntun.
Gerð er krafa um:
•
Leikskólakennaramenntun eða aðra uppeldismenntun.
•
Menntun og/eða reynslu af stjórnun og rekstri sbr. 10.
gr. laga nr. 87/2008.
•
Góða skipulagshæﬁleika.
•
Sjálfstæði í vinnubrögðum.
•
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Starfssvið:
•
Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum og rekstri.
•
Fagleg forysta.
•
Ráðningar og stjórnun starfsfólks.
•
Vinna með starfsfólki að markmiðum leikskólans.
Lögð er áhersla á :
•
Að börnin þroskist og dafni í í leik og starﬁ.
•
Að börnin fái verkefni við hæﬁ hvers og eins.
•
Gott samstarf og samvinnu við forráðamenn og íbúa
sveitarfélagsins.
•
Gott samstarf við grunnskóla sveitarfélagsins, Flóaskóla.

Umsóknarfrestur er t.o.m.
14. desember næstkomandi.

Frekari upplýsingar veita sveitarstjóri Flóahrepps, Eydís Þ.
Indriðadóttir í síma 480 4370, netfang: ﬂoahreppur@ﬂoahreppur.
is og leikskólastjóri Jóna Björg Jónsdóttir í síma 482 3085, netfang:
jonabjorg@ﬂoahreppur.is
Umsóknum skal skila fyrir 19. desember, n.k. á skrifstofu sveitarfélagsins, Þingborg, 801 Selfoss, eða á netfangið ﬂoahreppur@
ﬂoahreppur.is. Umsóknir skulu merktar “Leikskólastjóri”

BL óskar að ráða öfluga og þjónustulundaða aðila í eftirtalin störf á þjónustusviði félagsins
Starfsmaður í vöruhús

Starfsmaður í ábyrgðardeild

Starfsmaður í þjónustuver

Starfssvið:
· Utanumhald pantana viðskiptavina
· Almenn afgreiðsla
· Vöruupptekt og frágangur

Starfssvið:
· Umsjón með framkvæmd innkallana frá framleiðendum
· Umsjón og viðhald fastverðkerfis
· Vinna við skráningar í ábyrgðarkerfi framleiðenda

Starfssvið:
Símsvörun sem felur í sér upplýsingagjöf til
viðskiptavina, stofnun verkbeiðna,
varahlutasölu o.fl.

Hæfniskröfur:
· Nákvæm vinnubrögð
· Góð tölvukunnátta
· Stundvísi
· Hæfni í mannlegum samskiptum

Hæfniskröfur:
· Góð tölvukunnátta
· Gott vald á íslensku og ensku
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Umsækjandi þarf að vera töluglöggur
og sjálfstæður í vinnubrögðum

Hæfniskröfur:
· Áhugi og þekking á bílum
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Góð tölvukunnátta
· Stundvísi

Vinnutími er frá kl. 8.00-17.00

Vinnutími er frá kl. 8.00-17.00

Vinnutími er frá kl. 8.00-17.00

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að veita góða þjónustu,
löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg,
hefur gaman af samvinnu og mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

Umsækjendur eru beðnir um að
fylla út umsókn á heimasíðu BL ehf.
Umsóknarfrestur er til 16. desember nk.
Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur
Hauksdóttir, starfsmanna- og
gæðastjóri.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

ENNEMM / SÍA /NM66228

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

Starfatorg.is

Verkefnisstjóri
hálendisverkefnis
Náttúruverndarsamtök Íslands og Landvernd auglýsa eftir
verkefnisstjóra til að stýra nýju og spennandi verkefni samtakanna fyrir verndun hálendisins. Verkefnið er unnið í samvinnu við
Náttúruverndarsjóð Pálma Jónssonar. Starfið felst meðal annars
í skipulagningu viðburða, þekkingaröflun og miðlun um málefni
hálendisins í samvinnu við hagsmunaaðila úr ólíkum áttum.
Gert er ráð fyrir að viðkomandi taki til starfa sem fyrst og ráðið
er til eins árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
Menntun og hæfniskröfur
Samtökin óska eftir að ráða dugmikinn einstakling með
háskólamenntun og góða þekkingu og reynslu af náttúruvernd,
skipulagsmálum, málefnum miðhálendisins, eða með aðra þá
þekkingu sem mundi nýtast við stjórnun verkefnisins. Viðkomandi
þarf að vera skipulagður, búa yfir mikilli samskiptafærni og hafa
góða stjórnunarhæfni. Gerð er krafa um frumkvæði, sjálfstæði og
jákvæðni í starfi og viðkomandi þarf að eiga auðvelt með að koma
fram.
Kröfur til umsóknar og frestur
Umsókn þarf að fylgja ferilskrá og greinargerð þar sem ástæða
umsóknar er útlistuð, hæfni viðkomandi til að gegna starfinu lýst
og listi yfir 2-3 meðmælendur gefinn. Umsóknir skulu sendar á
mummi@landvernd.is og arni@natturuvernd.is, merktar
„Hálendisverkefni umsókn“. Umsóknarfrestur er til 5. janúar n.k.
Nánari upplýsingar veita:
Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtakanna,
s. 897 2437 og Guðmundur Ingi Guðbrandsson, framkvæmdastjóri
Landverndar, s. 863-1177.

1É77Ó589(51'$56-Ðä85
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NÓATÚN ÓSKAR EFTIR
MATRÁÐI Í NÓATÚN
AUSTURVERI
HELSTU VERKEFNI ERU:
• Matargerð í versluninni.
• Þjónusta við viðskiptavini.
HÆFNISKRÖFUR:
• Reynsla af matseld er skilyrði.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulögð vinnubrögð.
• Íslenskukunnátta er skilyrði.
• Aldurstakmark 20 ára.
Vinnutími er 8 30-16 virka daga.
ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST SÆKI
UM Á NOATUN.IS

Umsóknarfrestur er til og með
14. desember 2014

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Ósku
Ós
kum eftir að ráða hjúkrunarfræðing
til starfa við Sjúkrahúsið
ið Vog
Vakt
Va
ktav
avin
inna
na - sstarfshlutfall samkomulag
Upplýsingar veitir
Þóra
Þó
ra Bjö
Björn
rnsd
sdót
óttitirr
Hjúkrunarforstjóri Vogs
Símii 824
2476
7615
15
thora@saa.is

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Lektor í uppeldis- og menntunarfr.
Nýdoktor
Nýdoktor
Náttúru- eða lífeindafræðingur
Sérfræðingur í prófagerð
Sérfræðingur í mati
Hjúkrunardeildarstjóri
Hjúkrunardeildarstjóri
Yfirlæknir bráðalækninga
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Lektor í tölvunarfr. / hugb.verkfr.
Sérfræðingur
Skrifstofumaður
Miðasölustjóri
Fulltrúi á skrifstofu
Forstöðuhjúkrunarfræðingur
Rannsóknarlögreglumaður
Deildarlæknar
Sérfræðingur
Sérfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Lögfræðingar
Heilbrigðisritari / skrifstofumaður
Aðstoðardeildarstjóri
Deildarstjóri
Starfsmaður í upplýsingatækni
Hjúkrunar- eða geislafræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Framhaldssk.kennari í spænsku

HÍ, menntavísindasvið
HÍ, hagfræðideild og Hagfræðistofnun
HÍ, Stofnun Sæmundar Fróða
Tilraunastöð HÍ í meinafræði
Námsmatsstofnun
Námsmatsstofnun
LSH, bráða- og göngudeild
LSH, bráðadeild G-2
LSH, bráðamóttaka
LSH, lyflækningar krabbameina
Háskóli Íslands
Velferðarráðuneytið
Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Þjóðleikhúsið
Menntaskólinn á Ísafirði
Sjúkrahúsið á Akureyri
Lögreglustjórinn á Eskifirði
LSH, öldrunarlækningar
Byggðastofnun, rekstrarsvið
Byggðastofnun, fyrirtækjasvið
Sólvangur, hjúkrunarheimili
Úrsk.nefnd umhverfis- og auðl.mála
LSH, dag- og göngudeild
LSH, röntgendeild
LSH, röntgendeild
Lánasjóður íslenskra námsmanna
LSH, geislameðferð krabbameina
LSH, sýkingavarnadeild
Fjölbrautaskóli Vesturlands

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hvolsvöllur
Reykjavík
Ísafjörður
Akureyri
Eskifjörður
Reykjavík
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akranes

201412/940
201412/939
201412/938
201412/937
201412/936
201412/935
201412/934
201412/933
201412/932
201412/931
201412/930
201412/929
201412/928
201412/927
201412/926
201412/925
201412/924
201412/923
201412/922
201412/921
201412/920
201412/919
201412/918
201412/917
201412/916
201412/915
201412/914
201412/913
201412/912

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Verkefnisstjóri hverfisskipulags hjá embætti skipulagsfulltrúa
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir verkefnisstjóra hverfisskipulags hjá embætti skipulagsfulltrúa.
Leitað er að öflugum starfsmanni til að verkefnisstýra og samræma vinnu við gerð hverfisskipulags Reykjavíkur.
Hverfisskipulagi er ætlað að leggja grunn að sjálfbærri þróun hverfa borgarinnar með stefnumótun aðalskipulags
Reykjavíkur 2010-2030 að leiðarljósi. Með gerð heildarskipulags fyrir hverfi borgarinnar er verið að brúa bilið milli aðal- og
deiliskipulagsáætlana á vistvænan og sjálfbæran hátt og sameina gildandi deiliskipulagsáætlanir og skilmála fyrir viðkomandi
hverfi með almennum skipulags- og byggingarheimildum. Um er að ræða starf í skapandi og faglegu starfsumhverfi með
nýsköpun og framsækni í skipulagsgerð að leiðarljósi.
Starfssvið
s 3AMRMA VINNU VI¡ GER¡ HVERFISSKIPULAGS Ó NÉINNI SAMVINNU
við skipulagsfulltrúa og aðra verkefnisstjóra.
s 9FIRUMSJØN VERKEFNATEYMA VEGNA EINSTAKRA UMFANGSMIKILLA
skipulagsverkefna og þátttaka í öðrum verkefnateymum á
vegum skipulagsfulltrúa og/eða umhverfis- og skipulagssviðs
vegna skipulagsgerðar.
s (EFUR EFTIRLIT ME¡ A¡KEYPTUM RÉ¡GJÚFUM HÚNNU¡UM OG
verktökum.
s "ER ÉBYRG¡ É A¡ SKIPULAGSÉTLANIR SÏU Ó SAMRMI VI¡ LÚG OG
reglugerðir.
s 'ER¡UMSAGNAOGMATÉFYRIRSPURNUM UMSØKNUM FRAMKVMDA
leyfum og öðru er varðar skipulagsmál og framkvæmdir sem
fara í málsmeðferðarferli hjá skipulagsfulltrúa.
s (EFUR SAMSKIPTI UM SKIPULAGSMÉL VI¡ STOFNANIR NEFNDIR RÉ¡
skrifstofur og deildir innan og utan borgarkerfis og ráðgjöf til
sömu aðila um framgang og málsmeðferð mála hjá embætti
skipulagsfulltrúa.
s (EFUR SAMSKIPTI VI¡ ÓBÞA OG A¡RA HAGSMUNA OG UMSAGNARA¡ILA
s (ELDUR FR¡SLUFYRIRLESTRA OG KYNNINGAR FYRIR SAMSTARFSFØLK
A¡RAR STOFNANIR HAGSMUNAA¡ILA OG ÓBÞA
s %INSTAKA ÉTLANAGER¡ SEM FALLA UNDIR EMBTTI¡ OG Ú¡RUM
verkefnum sem honum eru falin

Menntunar- og hæfniskröfur
s (ÉSKØLAMENNTUN Ó ARKITEKTÞR LANDSLAGSARKITEKTÞR E¡A
skipulagsfræðum.
s 2EYNSLA AF SKIPULAGSGER¡ OG MÉLSME¡FER¡ SKIPULAGS
áætlana.
s 2EYNSLA AF OG ¤EKKING É VERKEFNISSTJØRNUN OG STEFNU
mótunarvinnu.
s 2EYNSLA AF RÉ¡GJÚF TIL VI¡SKIPTAVINA OG HAGSMUNAA¡ILA
s EKKING É SKIPULAGS OG MANNVIRKJALÚGUM
s -IKIL HFNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG FRNI TIL A¡
stýra vinnuhópum.
s (FNI TIL GREININGAR É FLØKNUM GÚGNUM OG MI¡LUN
upplýsinga.
s ¾RUGG FRAMKOMA OG FRAMSETNING Ó R¡U OG RITI
s 'Ø¡ ÓSLENSKUKUNNÉTTA OG RITFRNI OG REYNSLA AF
skýrslugerð.
s &RUMKV¡I ÉR¡NI FAGLEG OG SJÉLFST¡ OG NÉKVM
vinnubrögð.
s 'ETA TIL A¡ VINNA UNDIR ÉLAGI
s &RNI Ó NOTKUN É ALGENGUM HUGBÞNA¡I SEM TENGIST
SKRIFSTOFUSTÚRFUM OG ¤EKKING É ALGENGUM HÚNNUNAR
umbrots- og teikniforritum.
s 2EYNSLA AF OPINBERRI STJØRNSâSLU ER KOSTUR

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
2EYKJAVÓKURBORGAR OG HLUTA¡EIGANDI STÏTTARFÏLAGS .ÉNARI UPPLâSINGAR VEITIR "JÚRN !XELSSON SKIPULAGSFULLTRÞI Ó SÓMA  
eða bjorn.axelsson@reykjavik.is 3ØTT ER UM STARFI¡ É HEIMASÓ¡U 2EYKJAVÓKURBORGAR www.reykjavik.is undir „laus störf” og
„verkefnisstjóri hverfisskipulags“. Umsóknarfrestur er til og með 22. desember 2014 ¾LLUM UMSKJENDUM VER¡UR SVARA¡
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Viðgerðamaður!

Starfagátt

Suðurverk óskar eftir að ráða viðgerðamann
til viðgerða og þjónustu á vinnutækjum við Norðfjarðargöng.
Þarf að hafa staðgóða þekkingu í bilanagreiningu vinnuvéla.

STARFs
Atvinnuleitendur

Umsóknir skulu berast á skrifstofu okkar að Hlíðasmára 11
eða senda þær á vef á www.sudurverk.is.

6pUIU èLQJXUiVNULIVWRIX
KDJPiODRJIMiUODJD

Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má
finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs

9HOIHUèDUUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU VWDUI
VpUIU èLQJViVNULIVWRIXKDJPiODRJIMiUODJD

www.starfid.is

+OXWYHUN VNULIVWRIXQQDU HU Dè XQGLUE\JJMD VWHIQX
PDUNDQGLiNYDUèDQLUYHOIHUèDUUièKHUUDPHèKDJW|OXP
RJ JUHLQLQJX RJ KDID KHLOGDUVêQ \¿U IMiUUHLèXU
VWRIQDQDWU\JJLQJDUOLèDRJDQQDUUDYLèIDQJVHIQDVHP
XQGLU UièXQH\WLè KH\UD Ë ìYt IHOVW PD XSSE\JJLQJ
JUHLQLQJ RJ ~UYLQQVOD JDJQD iE\UJè i JHUè IMiUODJD
UHNVWUDURJIUDPNY PGDi WODQDRJHIWLUOLWPHèIUDP
NY PGIMiUODJD

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og Samtaka
atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni um þjónustu
við fólk án atvinnu, atvinnuleitendur, sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til starfa.
Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

%$5ì-Ï11
.ODXVWXU'RZQWRZQ%DUDXJOîVLUHIWLU
Y|QXPEDUðMyQLtKOXWDVWDUI
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHìGHVHPEHU

+ IQLVNU|IXU
8PV NMDQGLîDUIDê
+DIDUH\QVOXVHPðMyQQtVDORJHìDiEDU
+DIDPHWQDìWLODìVWDQGDVLJYHOtVWDUÀRJ
YLOMDWLODìE WDYLìVLJðHNNLQJXRJUH\QVOX
9HUDEURVPLOGXUiUHLìDQOHJXURJVWXQGYtV
(LJDDXìYHOWPHìVDPVNLSWLRJWH\PLVYLQQX
+DIDJyìDWXQJXPiODNXQQiWWX

)\ULUVSXUQLURJXPVyNQLU
VNDOVHQGDiVDPWIHULOVNUii
WKRUVJDUGXU#WKRUVJDUGXULV

0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
+iVNyODPHQQWXQtYLèVNLSWDIU èLHèDKDJIU èL
 HèD|QQXUVDPE ULOHJPHQQWXQ
gU\JJLRJUH\QVODtPHèIHUèJUHLQLQJXRJ~UYLQQVOX
 JDJQDÈKHUVODHUO|JèiI UQLtQRWNXQW|ÀXUHLNQD
ëHNNLQJ RJ UH\QVOD DI i WODQDJHUè NRVWQDèDU
 JUHLQLQJXRJNRVWQDèDUHIWLUOLWL
+ IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXPRJI UQLWLODèJHWD
 XQQLè VMiOIVW WW PHè VNLSXO|JèXP RJ |JXèXP
 YLQQXEU|JèXP
) UQLtPLèOXQXSSOêVLQJDtP OWXRJULWXèXPiOL
ëHNNLQJRJUH\QVODDIVWMyUQVêVOXQQLRJIMiUODJDJHUè
 HUNRVWXU
ëHNNLQJ i IMiUKDJV RJ PDQQDXèVNHU¿ UtNLVLQV HU
 NRVWXU
8P ODXQDNM|U IHU HIWLU NMDUDVDPQLQJL IMiUPiOD RJ
HIQDKDJVUièKHUUDRJ)pODJVKiVNyODPHQQWDèUDVWDUIV
PDQQD 6WMyUQDUUièVLQV VNLOHJW HU Dè YLèNRPDQGL
JHWL KD¿è VW|UI VHP I\UVW 5ièXQH\WLè KYHWXU NDUOD
MDIQWVHPNRQXUWLODèV NMDXPVWDU¿è
Ë ERèL HU iKXJDYHUW RJ IM|OEUH\WW VWDUI t NUHIMDQGL
VWDUIVXPKYHU¿ ìDU VHP UH\QLU i |JXè YLQQXEU|Jè
iE\UJèRJIUXPNY èL1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿è
YHLWD+U|QQ2WWyVGyWWLUVNULIVWRIXVWMyUL
KURQQRWWRVGRWWLU#YHOLV HèD 'DJQê %U\QMyOIVGyWWLU
GDJQ\EU\QMROIVGRWWLU#YHOLV
8PVyNQLUiVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJVWDUIV
IHULOVNXOXEHUDVWYHOIHUèDUUièXQH\WLQX+DIQDUK~VLQX
YLè 7U\JJYDJ|WX  5H\NMDYtN HèD i QHWIDQJLè
SRVWXU#YHOLVHLJLVtèDUHQGHVHPEHUQN

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri
í síma 420-1150.
Upplýsingar um skólann er að finna á heimasíðu hans
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

Okkur vantar
lagermann og bílstjóra
Okkur vantar lagermann sem er jafnframt
bílstjóri í framtíðarstarf.
Óskum eftir eftir jákvæðum einstaklingi með
ríka þjónustulund og sem á auðvelt með
mannleg samskipti.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
kjartan@isafold.is

Ísafoldarprentsmiðja er eitt af elstu fyrirtækjum landsins, stofnuð
1877. Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns. Ísafoldarprentsmiðja býður
heildarlausnir í prentþjónustu og er leiðandi í hagkvæmum lausnum

Menntunar- og hæfniskröfur

• Áætlunargerð

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Ýmis textagerð og vefumsjón

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Umsóknir skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2,
240 Grindavík eða sendist á netfangið halldorakm@grindavik.is
fyrir 15. desember.

9HOIHUèDUUièXQH\WLQXGHVHPEHU

Helstu verkefni og ábyrgð

• Samskipti við innlenda og erlenda birgja

• Umsjónarkennari á miðstigi.
• Umsjónarkennari á elsta stigi, kennslugreinar íslenska,
samfélagsfræði, danska.
• Einnig vantar í stuðningskennslu í íslensku og stærðfræði
á yngsta stigi.

Umsóknarfrestur er til 12. desember

365 miðlar auglýsa eftir markaðssérfræðingi.
Starfið heyrir undir forstöðumann markaðssviðs 365.

• Samskipti við auglýsingastofu

Frá áramótum vantar okkur eftirtalda kennara:.

gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ
XP UièQLQJX KHIXU YHULè WHNLQ  7HNLè VNDO IUDP
Dè XPVyNQLU JHWD JLOW t VH[ PiQXèL IUi ìYt Dè
XPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~WVEUUHJOXUQUXP
DXJOêVLQJDUiODXVXPVW|UIXPPHèVtèDULEUH\WLQJXP

365 ÓSKAR EFTIR GÓÐU FÓLKI

• Verkefna- og viðburðastjórnun

Kennara vantar
í Grunnskóla Grindavíkur.

• Þekking og reynsla af markaðsmálum
• Þekking á sjónvarpsmarkaði kostur
• Mjög góðir samskiptahæfileikar
• Gott vald á íslensku og ensku nauðsynleg
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður

Frekari upplýsingar veitir Svanur Valgeirsson mannauðsstjóri, svanur@365.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember. Umsækjendur sæki um á 365midlar.is.

Suðurhraun 1
Garðabæ
Sími: 595 0300
www.isafold.is
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Vanur bókari óskast til vinnu
frá og með áramótum

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Um er að ræða fullt starf.
Kunnátta á DK bókhaldskerﬁð
væri kostur.
Áhugasamir haﬁ samband við
jobs@globalfuel.is
fyrir 10. desember.

ATVINNA

SÁLFRÆÐINGUR ÓSKAST TIL STARFA
Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar óskar
eftir að ráða sálfræðing til starfa.
Starﬁð felst í greiningu, ráðgjöf, meðferð og fræðslu til
barna og fjölskyldna þeirra, sem og ráðgjöf til starfsfólks í
leik- og grunnskólum.
Kraﬁst er réttinda til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi og
lipurðar í mannlegum samskiptum.

Leikskólar

· Leikskólakennari í Baug
· Sérkennari/þroskaþjálfi í Fífusali

Reynsla á sviði skólasálfræði og félagsþjónustu er æskileg.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Grunnskólar

Upplýsingar veita Gylﬁ Jón Gylfason fræslustjóri
og Gyða Margrét Arnmundsdóttir deildarstjóri
sérfræðiþjónustu í síma 421-6700

· Stuðningsfulltrúi í námsver
· Stuðningsfulltrúi/skólaliði
· Þroskaþjálfi í Hörðuvallaskóla
· Starfsmenn í dægradvöl og skólaliðar í
Hörðuvallaskóla

SUNDÞJÁLFARI
Sunddeild Stjörnunnar leitar að einstaklingi
í hlutastarf við þjálfun æfingahópa við
yngra starf deildarinnar.

Umsóknum skal skila rafrænt á heimasíðu
Reykjanesbæjar fyrir 20. desember 2014
www.reykjanesbaer.is/stjornkerﬁ/laus-storf

Nánari upplýsingar um starfið gefur Friðbjörn
yfirþjálfari í netfanginu sund@stjarnan.is.

Velferðarsvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk
· Starfsmenn á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk

Sunddeild Stjörnunnar er eitt
af fyrirmyndarfélögum KSÍ.

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

kopavogur.is

Rafmagns- eða tæknifræðingur
Mannverk óskar eftir að ráða öﬂugan starfsmann í verkefna- og framkvæmdastjórnun sem tilbúinn er að takast á við
krefjandi verkefni á raforkusviði og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild.
Helstu verkefni
• Verkefna- og framkvæmdastjórnun á sviði
há- og lágspennu
• Samræming hönnunar og á tæknilegum útfærslum
• Undirbúningur verkefna
• Innkaup, áætlanagerð og eftirfylgni
• Kostnaðar-, gæða- og framvindueftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði rafmagnstækni eða -verkfræði
• Farsæl starfsreynsla
• Menntun í raﬁðn er kostur
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnað til að ná árangri í starﬁ
• Góð kunnátta í ensku

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Jónas Már Gunnarsson í síma 771 1101. Umsóknarfrestur er til og með 15. desember
n.k. Umsókn óskast send á jmg@mannverk.is. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn
um starﬁð þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf.

ÖLDRUNARLÆKNINGAR
Deildarlæknar í starfsnám
og/eða endurmenntunarstaða
til umsóknar. Störfin veitast frá 1. febrúar 2015 eða eftir
samkomulagi.
Um er að ræða fjölbreytt starf á hinum ýmsu þjónustuþáttum
öldrunarlækna. Stöðurnar eru námsstöður sem veitast til
eins árs en möguleiki er á skemmri ráðningu. Starfið er gott
innlegg til sérnáms í öldrunarlækningum, heimilislækningum,
lyflækningum og fleiri greinum. Starfsvettvangur er á Landakoti
og í Fossvogi. Vaktir eru á Landakoti. Einnig getur staðan verið
góð endurmenntunarstaða fyrir starfandi heimilislækna.

Helstu verkefni og ábyrgð
Deildarlæknir hlýtur þjálfun og reynslu á öllum sviðum
öldrunarlækninga, við heildrænt mat, meðferð og greiningu
á bráðaöldrunarlækningadeild, endurhæfingardeild og heilabilunardeild svo og við göngudeild og ráðgjöf.

Hæfnikröfur

» Almennt íslenskt lækningaleyfi
» Íslenskukunnátta
» Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2015.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
» ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn
og setja viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir
læknisstöðu, sjá vef landlæknis.
» Upplýsingar veita Pálmi V Jónsson, yfirlæknir, netfang
palmivj@landspitali.is, sími 543 9891.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast Pálma, K-4 öldrunarlækningar Landakoti.

Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæﬁr sig í þróunarverkefnum,
stýriverktöku, verkefna- , hönnunar- og byggingarstjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf. Mannverk er ábyrgt og framsækið fyrirtæki og leggur áherslu á öﬂuga liðsheild.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má ﬁnna á heimasíðu þess www.mannverk.is

www.isor.is
ICEL AND GEOSURVEY

Sérfræðingur á sviði forðafræði jarðhitakerfa
Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, leita að metnaðargjörnum einstaklingi til að bætast í hóp
þeirra sem leiða rannsóknir og þróun á sviði jarðvarma, grunnvatns og kolvetna í jörðu.
Starﬁð felur í sér vinnu við forðafræðirannsóknir,
einkum líkanreikninga fyrir jarðhitakerﬁ og túlkun
borholuprófana og -mælinga, en einnig eftir
atvikum almennar rannsóknir og ráðgjöf
auk kennslu og þjálfunar.

Menntunar- og hæfniskröfur
- Meistara- eða doktorspróf í jarðeðlisfræði,
eðlisfræði, verkfræði eða skyldum greinum.
- Reynsla á sviði forðafræði eða grunnvatnsfræði
æskileg, einkum líkanreikninga.
- Góð kunnátta í eðlisfræði og stærðfræði.
- Frumkvæði og öguð vinnubrögð.

Fastur vinnustaður er á skrifstofum ÍSOR
í Reykjavík eða á Akureyri. Starﬁð getur
falið í sér vinnu utanbæjar eða utanlands
og langan vinnudag á köﬂum.

- Lipurð í mannlegum samskiptum.
- Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.
- Kunnátta í öðrum tungumálum, svo sem
spænsku, frönsku eða þýsku, er kostur.

ÍSOR leggur áherslu á að hækka hlutfall kvenna og yngra fólks í starfsliði sínu.
Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun
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Nánari upplýsingar og umsóknir má senda á netfangið
gudrun.erlingsdottir@isor.is, eigi síðar en 5. janúar 2015.
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SUNDÞJÁLFARI
Sunddeild Stjörnunnar leitar að einstaklingi
í hlutastarf við þjálfun æfingahópa við
yngra starf deildarinnar.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Friðbjörn
yfirþjálfari í netfanginu sund@stjarnan.is.

LEIGUSAMNINGUR
Veitingaaðstaða til leigu í Gerðubergi, nýju
sameinuðu bókasafni og menningarhúsi í
Breiðholti, mál nr. 13359.

Einbýlishús til leigu:
• Vandaðð 360 fm hús á útsýnisstað í Garðabæ.
• Vandað 250 fm hús í austurbbæ, 110 Reyykjjavík.
Áhugasamir sendi upplýsingar sigurrdur@
@eiigna.is

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Sunddeild Stjörnunnar er eitt
af fyrirmyndarfélögum KSÍ.
Sundagörðum 2
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Rauðalækur 47

Innkaupadeild

Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 16.00

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í Baug
· Sérkennari/þroskaþjálfi í Fífusali
Grunnskólar

S

IÐ
OP

ÚTBOÐ
SORPA bs. óskar eftir tilboðum í verkið:

· Stuðningsfulltrúi í námsver
· Stuðningsfulltrúi/skólaliði
· Þroskaþjálfi í Hörðuvallaskóla
· Starfsmenn í dægradvöl og skólaliðar í
Hörðuvallaskóla

HÚ

Viðtaka á raf- og rafeindatækjaúrgangi
af endurvinnslustöðvum SORPU 2015.
Verkið fellst í viðtöku á úrganginum
meðhöndlun og afsetningu.

Falleg og björt 5 herbergja sérhæð á tveimur hæðum í fallegu
fjölbýli/parhúsi á eftirsóttum stað í Reykjavík. Mikið endurnýjuð eign. Stór bílskúr fylgir eigninni. Topp eign á góðum
stað. Stærð 165,3 fm.
Verð 51,1m
Uppl. Gylﬁ 822-0700

Velferðarsvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk
· Starfsmenn á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Útboðsgögn fást á skrifstofu SORPU frá og með
9. desember 2014 kl. 11 með skráningu
samskiptaaðila bjóðanda í útboði.
Opnun tilboða: 22. desember 2014 kl. 11:00
hjá SORPU bs., Gylfaﬂöt 5, 112 Reykjavík.

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Sörlaskjól 50
S

IÐ
OP

HÚ

Kópavogsbær
kopavogur.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Þrotabú Marmetis ehf. í Sandgerði

• Skor- og skotklukkur fyrir Laugardalshöll,
útboð nr. 13364
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

OPIÐ HÚS LAUGARD. 6. DESEMBER KL 14:00-15:00
Þriggja herbergja 77,8 m2 íbúð í þríbýlishúsi við Sörlaskjól í
Reykjavík.
Íbúðin skiptist í gang, tvö svefnherbergi stofu eldhús og
geymslu. Sameiginlegt þvottahús. Parket á gólfum og ﬂísar
á baðherbergi. Um er að ræða mikið endurnýjuð kjallaraíbúð með sér inngangi í góðu húsi á þessum eftirsótta
stað. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.

Innkaupadeild

Fasteign, vélar og tæki ofangreinds þrotabús verða seld á
nauðungaruppboði þriðjudaginn 9. des. n.k. á starfsstöð
Marmetis ehf. að Hafnargötu 3 í Sandgerði.
Fasteignin verður seld kl. 10.00 en um er að ræða 2.365,8 fm.
fiskverkunarhús við Hafnargötu 3 í Sandgerði, byggt 2013.
Um söluna og greiðslur gilda venjulegar reglur uppboðslaga.
Vélar og tæki, sem allt er nýlegt, verða seld kl. 10.30 en þar er aðallega um að ræða:
1) Curio flökunarvél, C-2011
2) 52 stk. 330 lítra plastkör ásamt 7 plastbrettum og handlyftara.
3) Innmötunarkar, fjögurra stæða slægingarlína og færiband
fyrir slóg að kari frá Martaki.
4) Vigtarband frá Marel.
5) Vigtarband að lokinn slægingu frá Marel.
6) Flæðilína (snyrtilína) með 12 stöðvum frá Marel.
7) Lausfrystir með pressu, böndum og tröppum
auk plötufrystis og platna.
8) Samvalsflokkari frá Marel.
9) Skeifuvog ásamt 2 handskönnum.
10) Handflökunarlína með 8 stöðvum, rúlluborð og vigt.
11) 40 viðarfataskápar í búningsherbergjum.
12) Lyftari, JL-7740 Linde E-25.
13) Allt lausafé í kaffistofu, mötuneyti, skrifstofum og víðar,
þmt. ísskápar og önnur laus tæki.
Um sölu á lausafé gilda venjulegar reglur uppboðslaga, greiðsla
við hamarshögg eða eftir nánari ákvörðun uppboðshaldara.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali og
leigumiðlari

LANGAHLÍÐ 11
OP

IÐ

HÚ

S

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Laugavegur – Íbúðir
Höfum fengið í einkasölu 5 íbúðir í eigu einkahlutafélags.
Stærð íbúðanna er frá 75 til 125 fermtrar. Íbúðrinar eru
nýlegar og seljast allar saman og eru í traustri leigu.
Hægt er að kaupa einkahlutafélagið.

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson
viðskiptafræðingur/lögg. fasteignasali, sími 898 4125
einungis á skrifstofu fasteignasölunnar.

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARD. 6. DESEMBER FRÁ KL. 13:00-13:30
Góð fjögurra herbergja kjallaraíbúð með sér inngangi í Hlíðunum.
Falleg íbúð í góðu húsi á þessum vinsæla stað. Stærð: 99.8 fm.
Verð: 28.800.000

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Gullsmári 7 íbúð 202

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Jason Guðmundsson

Einiteigur 1

sunnudag 7. desember
frá

laugardag 6. desember

OPIÐ HÚS

frá

kl.14:00-14:30

Tjarnarmýri 39
íbúð 302

Verð:

29,9 millj.

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

5 herbergja einbýlishús á einni hæð

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

með innbyggðum bílskúr.

Fallegt útsýni
Nánari upplýsingar veitir

hluta af bílskúr með sérinngangi.

löggiltur fasteignasali

hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

48,9 millj.

kl.15:00-15:45

4ra herbergja auk stæðis

Auka herbergi með baðherbergi er í

Óskar R. Harðarson

frá

Falleg og björt 106 fm,

Mjög fallegt og vel skipulagt 180,1fm

Nánari upplýsingar veitir

sunnudag 7. desember

OPIÐ HÚS

kl.15:00-15:30

Björt og snyrtileg 3ja herbergja íbúð
Gott skipulag og vel innréttuð eign
Eftirsóttur kjarna fyrir 60 ára og eldri
Fínar suður svalir, eignin er laus
fljótlega. Fjölbreytt starfsemi og
þjónusta í boði

hdl. og löggiltur fasteignasali

270 Mosfellsbær

Mikil lofthæð í stofum.

Ólafur Finnbogason
sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Rúmgott risherbergi
Frábær staðsetning
Verð:

38,9 millj.
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Holtsvegur 23-25
Urriðaholt – 210 Garðabær
NÝJAR ÍBÚÐIR - TILBÚNAR

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 7. desember kl. 14:00-15:00
19 ÍBÚÐIR - 75,2 m2 – 181,8 m2

Verð frá: kr. 28.500.000
Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús með lyftu á Holtsvegi
23-25 í Urriðaholti í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja til 5 herbergja, 75 til 181,8fm
og er sú stærsta glæsileg penthouse útsýnisíbúð. Íbúðirnar skilast fullbúnar
án gólfefna og er geymsla og hjólageymsla í sameign og stæði í bílakjallara.

Dæmi um íbúð
Íbúð 302
Kr. 29,9 m
Herbergi: 3
Stærð: 77,3 m2

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Um er að ræða glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað
á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ.
– ÍBÚÐIR TILBÚNAR –
Afhending við undirritun kaupsamnings

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá Bjarna sölufulltrúa í síma
895 9120 og Sigurði fasteignasala í síma 898 6106

1625,2
m2.

TIL
LEIGU

Næg
bílastæði

TILBÚIÐ OG GOTT HÚSNÆÐI, TIL LEIGU NÚ ÞEGAR
LYNGHÁLS 9 – REYKJAVÍK
Til leigu gott skrifstofuhúsnæði í Reykjavík með fallegu útsýni. Húsnæðið er
alls 1625,2 m2 að stærð á tveimur hæðum auk hálfri 3. hæð. Hver hæð er um
650 fm. Lyfta er í húsinu. Móttökurými er á öllum hæðum og eru allar hæðir
nýlega standsettar á smekklega hátt auk þess hefur húsið verið endurnýjað að
utan. Kafﬁaðstaða og salerni eru á öllum hæðum. Húsið er laust til afhendingar.

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn á BORG fasteignasölu
í síma: 519-5500 og utan opnunartíma í síma: 860-1155

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

519 5500

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

3
herb.

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

134
m2.

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

OPIÐ
HÚS

3
herb.
h
he

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Margrét
Gunnarsdóttir
Fasteignasali
691 3555

Opið hús mánudaginn 8. des kl. 17.00-17.30

Kópavogsbraut 77

Lundarbrekka 10 (íbúð 202)

Björt og falleg íbúð í nýlegu húsi með sér inngang,
sér verönd og fallegu útsýni inni í grónu hverﬁ.
Stofa og eldhús eru í opnu og rúmgóðu alrými,
herbergi eru rúmgóð, hvítar innréttingar og gott
geymslupláss sem nota má sem auka herbergi.

Verð: 42.900.000
2
herb.

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

84,3
m2.

Góð 3ja herbergja íbúð miðsvæðis í Kópavogi.
Sér inngangur af svölum í fjölbýlishúsi sem
hefur fengið gott viðhald. Endurnýjað eldhús
og baðherbergi, opin stofa og svalir í suður. 2
svefnherbergi og lítil geymsla innan íbúðar.

Verð: 25.900.000
Einbýlishús

Vilborg G.
Hansenl
Fasteignasali
853 7030

85,6
m2.

Opið hús þriðjudaginn 9. des kl. 17.30-18.00

519 5500
Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

OPIÐ
HÚS

6
herb.
herb.

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

258.1
m2.

Opið hús mánudaginn 8. des kl. 18.00-18.30

Frjóakur 1 - 210 Garðabæ
Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

95,3
m2.

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

Vel staðsett og háreist fjölskylduhús á
eftirsóttum stað í Garðabæ. 4 svefnherbergi.
Möguleikar með nýtingu á 120 fm í risi

Verð: 89.900.000
OPIÐ
HÚS

97,9
m2.

Opið hús mánudaginn 8. des. kl. 18:00-18:30

Hrólfsskálamelur 2

Berjaland - Meðalfellsvatn í Kjós

Falleg og vönduð tveggja herbergja 84,3 fm íbúð
á 1.hæð með sérinngangi nýlegu fjölbýlishúsi við
Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi. Vönduð gólfefni og
innrétingar. Stæði í bílskýli fylgir eigninni.

Verð: 34.900.000

Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Fallegt og vandað einbýlishús/sumarhús byggt
1997 á einstökum útsýnisstað við Meðalfellsvatn í Kjós. Um er að ræða lögbýli. Skv. þjóðskrá
íslands er eignin skráð 95,3 fm sem skiptist í
78,5 fm hús og 16,8 fm gestahús/geymslu.

Verð: 29.900.000

Kirkjulundur 8 - 210 Garðabæ
Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Björt og falleg 97,9 fm 3ja herbergja enda íbúð á efri
hæð í fjölbýlishúsi fyrir 60 ára og eldri er til sölu.
Verslanir og þjónusta í göngufæri. Lyfta og
eignaraðild í 80 sæta sal a jarðhæð.

Verð: 36.400.000

Stefán Páll
Fasteignasali
781 5151

NÝJAR ÍBÚÐIR
OPIÐ
HÚS

Austurkór 65 – Kópavogur

TILBÚNAR
TIL
AFHENDINGAR

Opið hús laugardaginn 6. desember kl. 14.00-15.00
Verð frá: 38.000.000 kr.
Herbergi: 4
Stærðir: frá 115-122 m2
Kíktu á: http://austurkor63-65.is/

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 115-122 fm.
Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir
Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan gólfefni í stofu og
herbergjum: Gott skipulag, allar íbúðirnar hafa 3 svefnherbergi
og opið alrými fyrir stofu og eldhús, stórar svalir mót suðri /
verönd fylgir íbúðum á jarðhæð.

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

6. desember 2014 LAUGARDAGUR
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

Móvað
Einbýli á jaðarlóð við Buðgðuna

WWW.FASTMOS.IS

Opið hús í dag laugardag frá kl. 14:00 til 14:30
S

PIÐ

HÚ

O

Vandað, einstaklega vel skipulagt og glæsilega hannað ca 240 fm einbýlishús á jaðarlóð við Bugðuna og er óbyggt friðað svæði
suður og suðaustur af húsinu i Heiðmörkinni. Hús teiknað af Kára Eiríkssyni. Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar úr hnotu, mikið
skápapláss og sérsmíðaðar hillur í stofu og sjónvarpsstofu fylgja. Hjónasvíta með sérbaðherb og
g fataherbergi.
Stór harðviðarverönd og harðviðargirðing. Heitur pottur. Einstök staðsetning. Ásett verð. 89,3 millj.

Bogi
Pétursson

Þórarinn M.
Friðgeirsson

lögg.
fasteignasali

lögg.
fasteignasali

Gerplustræti 25-27 – 270 Mosfellsbær
Rúmgóðar og glæsilegar íbúðir, ásamt bílastæði í bílakjallara,
í lyftuhúsi í Helgafellshverﬁnu. Vönduð tæki. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni. Gólfhiti. Fallegt útsýni.
Íbúð 207 sem er 123 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð V. 33,9 m.
Íbúð 105 sem er 133,1 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
V. 37,9 m. *Ný íbúð*
Íbúð 101 sem er 151,3 m2 5 herbergja endaíbúð á jarðhæð
V. 40,9 m. *Ný íbúð*
Íbúð 301 sem er 144,8 m2 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð
V. 41,9 m. *Ný íbúð*

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Suðurlandsbrautt 22 | Opið
ð mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

ÚTSÝNISÍBÚÐIR

Holtsvegur 31-33

210 Garðabær (Urriðaholt)

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 7.desember kl. 14:00-15:00

VERÐ FRÁ KR. 33.600.000
18 ÍBÚÐIR

Stærðir: 90,3 - 165,9m2

Fasteignasalan TORG kynnir 2ja til 5 herbergja 90,3fm
m til 165,9fm
glæsilegar útsýnisíbúðir fullbúnar án gólfefna að Holtsgötu
götu 31-33,
Urriðaholti í Garðabæ. Eitt bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi
ahúsi fylgir hverri
íbúð. Um er að ræða glæsilegar og nýjar útsýnisíbúðir á einum besta
og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ.

íbúð 403
Afhending vor 2015

gja íbúðum og á
Lofthæð 2,8m. Gluggar á þrjá vegu í 2ja og 3ja herbergja
fjóra vegu í stærri íbúðum.
Stutt í verslun, þjónustu og óspillta náttúru. Framkvæmdir við grunnog leikskóla eru ákveðnar. Stutt í golf, útiveru og á helstu stofnbrautir.
Teikningar og skilalýsing liggja fyrir. Allar nánari upplýsingar og
bókun skoðunar hjá Sigurði fasteignasala í síma 898 6106
eða hjá Þorsteini fasteignasala í síma 694 4700.

sími: 511 1144

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

